
   

Till: 

Finansdepartementet 

Avdelningen för offentlig förvaltning 

 

Från: 

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 

Medlem i Svenska Postkodföreningen 

 

Remissvar på  

Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 

 

 

Bakgrund 

Regeringen har lämnat förslag på ett antal åtgärder för att begränsa spelandet på nätcasino och andra riskfyllda 

spelformer under coronakrisen. Det rör bland annat gränser för spelande i såväl pengar som tid, men även 

upplysning om självavstängningsregistret Spelpaus. Detta är såväl förståeligt som rimligt. 

Huvuddelen av åtgärderna riktar sig just mot de delar av spelmarknaden där problemen är som störst. Dock 

riskerar ett av förslagen att drastiskt försvåra för civilsamhällets oberoende finansiering. Det gäller förslaget om 

att begränsa s k ”bonus” till 100 kronor. Förslaget är framtaget för att stoppa de former av stora ”free-spins” 

som är vanliga hos nätcasinon, så som förslaget nu är formulerat drabbar det dock även allmännyttiga 

lotteriers möjligheter att kunna sälja lotter och generera viktiga överskott till civilsamhället i en svår tid.  

 

Konsekvenser av förslaget för vår organisation 

 Vi har varit medlemmar i Svenska Postkodföreningen sedan 2008 och har genom åren kunnat ta del av 

297 Mkr av lotteriets överskott. 

 Om försäljningen från Postkodlotteriet minskar skulle det direkt påverka vår finansiering. Det skulle få 

effekten att stadsmissionerna runtom i landet skulle mista viktiga medel för att bedriva verksamheter 

utan offentligt stöd såsom öppna mötesplatser för människor i hemlöshet och missbruk där man får 

sina basbehov uppfyllda (mat, vila, möjligheter till hygien för den fysiska hälsan, gemenskap och 

samtalsstöd för den psykiska hälsan). Eller basverksamheten för barn, unga och familjer i social och 

ekonomisk utsatthet som har en plats för läxor och umgänge vid trångboddhet, finner en gemenskap 

bland dem som är i samma sits, materiellt stöd som matkassar, kläder och leksaker eller 

presentkort/bidrag. Postkodlotteriets bidrag möjliggör också utveckling av verksamhet och 

organisation, kvalitetsutveckling och samverkan.  

 Det som utmärker Postkodlotteriets överskott är att det inte är öronmärkt. För oss innebär det att vi 

kan vara snabbfotade i krissituationer med en möjlighet att ställa om eller satsa på nya behov i 

samhället. Stadsmissionen märker av samhällsförändringar innan de är på agendan i media eller hos 

politiker, innan det finns offentligt stöd i form av bidrag eller upphandlingar. Det icke-öronmärkta 

stödet är av yttersta vikt för att Stadsmissionen och andra i civilsamhället ska kunna ha denna roll att 

ligga i framkant vid samhällsförändringar och också bedriva metodutveckling och social innovation.  

  



   

Övriga konsekvenser av coronakrisen för vår organisation 

 I rådande läge är behovet av insatser från civilsamhällets organisationer större än någonsin. 

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället riskerar dock att bli förödande. Enligt en ny 

rapport presenterad av Giva Sverige riskerar civilsamhället förlora 1,1 miljarder kronor under 2020 (Så 

drabbas civilsamhället av coronakrisen, Giva Sverige, 2020-04-24).  

 Under Corona-krisen har stadsmissionerna anpassat sig och ställt om. Dels har vi fler deltagare som 

kommer pga att andra verksamheter har stängt, men också nya målgrupper som de många nu 

arbetslösa f.d. timanställda och andra med otrygga arbetsförhållanden. Dels har vi ställt om så att 

måltiden i gemenskap nu tar kortare tid med utrymme mellan borden och i stället får deltagare 

matlådor – om möjligt att ta med sig hem eller äta utomhus. Vi har ställt om så att mat levereras till 

äldre som håller sig isolerade. Vi har utökat städ- och hygienrutiner och informerar i verksamheterna 

om situationen. Vi möter också stor oro och håller många orosdämpande samtal. Kontinuerlig 

omvärldsbevakning och krisläge pågår, dialog med kommun och sjukvård pågår för att hantera risken 

för smittspridning, och hur göra med deltagare som uppvisar symptom och möjliggöra isolering och 

vård. På boenden genomförs särskilda åtgärder bl.a. finns skyddsutrustning och vi möjliggör isolering.  

 Stadsmissionens sociala företag – secondhandbutikerna, caféer och restauranger, med syftet att 

stödja människor som står långt från arbetsmarknaden genom arbetsträning – går precis som övriga 

företag inom branscherna back. Några secondhandbutiker har fått stänga och korttidspermittera, 

andra har minskade öppettider. Intäkterna har minskat kraftigt vilket ger mindre medel till sociala 

stödverksamheter. Vissa offentligfinansierade verksamheter går också på sparlåga med mindre 

beläggning (t.ex. arbetsträningsplatser via Arbetsförmedlingen), vilket också ger mindre intäkter att 

bedriva verksamheterna. Samtidigt är det oerhört viktigt att fortsätta arbetsträning för att deltagarna 

ska falla tillbaka till ensamhet, psykisk ohälsa och beroende.  

 I detta sammanhang är övriga intäkter, som stödet från Postkodlotteriet, oerhört viktiga för vår 

finansiering och fortsatta arbete. 

 

Vårt förslag 

Vi har förståelse för att staten vill begränsa farligt och riskfyllt spelande i en svår tid, men vill samtidigt betona 

vikten av att regeringen inte går emot riksdagens fastslagna mål att spelpolitiken ska ge goda förutsättningar 

för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel.  

De föreslagna begränsningarna måste riktas mot de delar av spelmarknaden där behovet av 

spelansvarsåtgärder är som störst, så att de inte drabbar de allmännyttiga lotteriernas verksamhet.  

 

 


